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Zápis č. 10 

 
ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 1.8.2011 

v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. 

 
Přítomni: Ing. Halas, Ing. Vrbková, Ing. Kalina, Ing. Perutka, Ing. Ponechalová, p. Smrž, Ing. 

Ježek, Ing. Krátký  
Omluveni: p. Dubský, Ing. Blaško p. Jedlička,  
Hosté: p. F. Chovanec, Ing. Cabadaj, Ing. Bartáková, Ing. Filgas 
 
 
Výbor se sešel na svém 10. zasedání. Předseda výboru přivítal členy výboru a pozvané hosty, 
v krátkosti představil program jednání, kdy z bodu „různé“ předřadil podbod týkající se strategického 
plánu (Ing. Filgas) a dále plánované rekonstrukce a přestavby objektu bývalé prodejny RENTA (SJ 
REAL s.r.o. – Ing. Janíček).  
Poté zahájil jednání.  
 
1) Různé 

� Strategický plán 

Ing. Filgas – na MěÚ Jeseník v současné době probíhá dotační projekt zabývající se zvýšením 
efektivity úřadu. Projekt je rozdělen do několika dílčích aktivit, přičemž jedna z nich se týká 
strategického plánu rozvoje města. Proběhlo výběrové řízení, vítězná firma (Enterprise plc, s.r.o.) 
k revizi původního plánu a zpracování nového strategického plánu rozvoje požaduje podklady vzešlé 
z jednání „komise“ pro strategický plán. Jelikož obdobná komise v současné době není zřízená, měl by 
tuto činnost proto převzít Výbor pro strategický rozvoj a investice a stát se tak garantem. Je nutné 
vytvořit pracovní skupiny, které budou rozpracovávat jednotlivé oblasti. Hlavní dohled nad těmito 
skupinami a jednotlivými postupy má Ing. Bartáková. V současné době není v náplni práce Výboru 
strategický plán, proto by se tato činnost měla do činnosti výboru doplnit. 

Ing. Halas – tuto činnost by měl převzít výbor i z toho důvodu, že na oddělení investic existuje 
zásobník všech investičních akcí v různých stupních rozpracovanosti, ten by se měl zrevidovat, což má 
souvislost s tvorbou strategického plánu – stanovit priority. 

Ing. Bartáková – členy dílčích pracovních skupin by měli být odborníci z různých profesí ve městě  
– OHK, podnikatelé, školství, sport atd., vytvoří se SWOT analýza s kritickými oblastmi. V roce 2001 
byl zpracován strategický plán spolu s akčním plánem, ve 2008 se akční plán aktualizoval a 
v současné době se vyhodnotilo jeho plnění. Strategický plán byl ponechán. Proto se zpracovává na 
nové období strategický plán spolu s akčním plánem. 

Ing. Halas – město nemá aktualizované materiály v rozsahu strategického plánu a akčního plánu, o 
investicích se tak často rozhoduje v okamžiku vyhlášení dotačního titulu. 

Ing. Krátký – neměl by se zpracovávat strategický plán pouze v rámci Jeseníku, resp. Mikroregionu, 
materiál by měl mít „krajský rozměr“.  

Ing. Bartáková – vazba na strategické dokumenty (IPRÚ) ostatních měst okresu (mikroregion, kraj) je 
základním předpokladem tvorby tohoto dokumentu. 

Ing. Perutka – nemělo by se příliš navazovat na způsob tvorby předchozího strategického plánu, měla 
by se zohlednit širší souvislost, rozvojové plány např. i se sousedním Polskem. 

p. Chovanec – vytvoření strategických dokumentů je jedním z požadavků při žádostech o poskytnutí 
dotace. Proto je vhodné jej vytvořit i třeba jen formálně. 

 



 
2 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města uložit starostce města Jeseník 
seznámení členů SMOJ s aktivitami spojenými s tvorbou nového strategického plánu rozvoje města 
Jeseník a doporučuje zastupitelstvu města uložit starostce města Jeseník učinit kroky k zajištění 
provázanosti strategií jednotlivých členských obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností 
Jeseník. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere předložené informace na vědomí a přijímá roli garanta 
za řízení procesu tvorby strategického plánu rozvoje města. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ing. Filgas a Ing. Bartáková opustili jednání výboru. 

 

� Studie – záměr podnikatelského subjektu – rekonstrukce a přestavba objektu JEDNOTY 

Ing. Janíček (SJ REAL s.r.o.) – společnost má zájem zrekonstruovat bývalou prodejnu RENTA a 
zrevitalizovat parkovací stání přiléhající k objektu (10 stání). Problematické u tohoto záměru je 
parkoviště, které je v současnosti vybudováno i na pozemcích města. Společnost SJ REAL s.r.o. proto 
podalo žádost o prodej předmětné parcely. 

p. Chovanec – město Jeseník uvažuje o revitalizaci celé přilehlé oblasti, v současnosti je zpracována 
projektová dokumentace na revitalizaci území Vrchlického (vydáno stavebního povolení) vč. 
vybudování dětského hřiště pro MŠ Křížkovského a sídliště na ul. Čechova. 

Ing. Perutka – jak bude řešeno zásobování, vzduchotechnika atd. s ohledem na klidovou zónu sídliště a 
mateřské školky? 

p. Janíček – zásobování bude přední částí objektu přes hlavní vchod (vymezené parkovací stání), 
přičemž nebude tak časté jako u potravinářských objektů. Zezadu objektu bude ponechána zeleň. 
Zástavba bude ponechána ve stávající výšce. 

Ing. Kalina – navrhuje navýšit počet parkovacích stání až na dvojnásobek, parkování v celé lokalitě je 
nedostatečné. Výstavba by mohla být provedena v daném prostoru i na dalších pozemích města. 

Ing. Janíček – pokud při provozu nebude dostatečný počet parkovacích míst, bude toto řešeno. 
Investor dodrží minimální počet parkovacích stání stanovených normou, navyšuje jej dokonce o další 
2 místa. Lokalita však neumožňuje vybudování dalších míst. 

Výbor pro strategický rozvoj a investice bere na vědomí informace o záměru společnosti SJ REAL 
s.r.o. a doporučuje zastupitelstvu města prodej předmětné části pozemku p.č. 2509/1 za účelem 
vybudování parkovacích stání. 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 
Ing. Janíček (SJ REAL s.r.o.) opustil jednání výboru. 

 

2) Regionální wellness centrum (projednání ideových studií dvou zpracovaných návrhů – 
CENTROPROJEKT Zlín a CODE Pardubice) 

Ing. Halas – nastínil aktuální stav a poskytl informace k dokumentu „vyhodnocení ideových návrhů“, 
zpracovaném doc. Ing. Šťastným – propočty jsou poněkud matoucí (propočet investičních nákladů na 
m3 za obestavěný prostor). Na objasnění návrhů jednotlivých studií je naplánována schůze obou 
společností i s doc. Ing. Šťastným a se zastupiteli a příp. i členy výboru.  
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Ing. Kalina – podle vlastních propočtů obě dvě zpracované studie splnily zadání i v investičních 
nákladech. Připomínka – zjistit názor městského architekta, zda je urbanisticky lépe řešeno ponechání 
volné zelené plochy před budovou u komunikace, nebo naopak za budovou. 

Ing. Halas – při zadání studie bylo požadavkem ponechání plochy fotbalového hřiště v současném 
stavu, proto bylo zapracováno záchytné parkovací stání dále od samotné budovy koupaliště.  

Ing. Perutka – požadavek zachování plochy fotbalového hřiště a venkovního koupaliště zamezilo 
projektantům návrhu atraktivního areálu a jeho dalšího rozvoje. Obě společnosti navíc směrují velké 
investice do venkovního koupaliště (velká plocha samotného bazénu a volného prostranství okolo), 
což bude finančně náročné s ohledem na jeho provoz. 

Ing. Halas – výběrové řízení na projektanta bude realizováno ve spolupráci s firmou RTS, při 
zpracování projektové dokumentace budou stanoveny podmínky či požadavky, příp. změny u 
stavebních objektů. 

Ing. Vrbková – architektonicky lépe zpracována studie firmy CENTROPROJEKT, studie firmy 
CODE má více parkovacích míst a vhodnější umístění objektu. Při zpracování PD by byla vhodná 
kombinace obou studií. 

Ing. Ježek – při následném zadání PD by doporučoval dispozičně měnit stavební objekty u studie 
firmy CENTROPROJEKT, která je dle jeho názoru lépe zpracována. 

Ing. Perutka – ve studii firmy CENTROPROJEKT je příliš naddimenzována plocha venkovního 
koupaliště, a to i s ohledem na finanční náročnost provozu. Proběhla diskuze nad možností umístění 
objektu a dále nad velikostí plochy venkovního koupaliště. 

 

Členové výboru dále hlasovali o jednotlivých návrzích takto: 

Hlasování pro CENTROPROJEKT Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
Hlasování pro CODE   nehlasováno s ohledem na předchozí hlasování 
 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města pokračovat v realizaci 
projektu RWC dle ideového návrhu zpracovaného firmou CENTROPROJEKT a.s.  

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 
 

Výbor pro strategický rozvoj a investice doporučuje zastupitelstvu města zabývat se změnou názvu 
zařízení (wellness vs. aqua). 

Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 

3) Různé, diskuze 

Ing. Perutka – v Komisi pro rozvoj města byla projednávána různá témata, která nejsou dořešena. 
Navrhuje proto stanovit termín jednání výboru a zabývat se pouze těmito, tedy mimo RWC.  
Dotaz: Jakým způsobem jsou hlídány záruky na díle při realizaci 1. etapy výstavby infrastruktury v 
Zóně Za Podjezdem (ISPA).  
Městské tržiště – bylo vytipováno několik lokalit. Např. lokalita bývalého autobusového nádraží na 
nám. Svobody – vybudovat menší přírodní tržiště s architektonicky jednotnými dřevěnými stavbami, 
určené výhradně k prodeji přebytků zemědělců, které ve městě chybí. 

p. Chovanec – závady a reklamace u projektu ISPA jsou řešeny ve spolupráci s oddělením majetku 
města. 
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Ing. Halas ukončil po rozpravě jednání výboru v 19:45 a poděkoval všem za účast. 
 
 
Termín dalšího zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice byl stanoven na 5.9.2011. 
 
Zapsala: Bc. Gabriela Harudová 
Schválil: Ing. Libor Halas, v. r. 


